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ISTORIE
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Program de studiu Forma de

învațământ

Istorie
Istoria artei
Relaţii
Internaţionale şi
Studii Europene

Total
locuri
Subvenționate

Cu taxă

Cetățeni
de etnie
rromă

Persoana cu
cerințe
educaționale
speciale /
dizabilități

Absolvenți de
licee situate în
mediul rural

Românii de
pretutindeni
**

Cont
valutar
propriu*
**

4

250

108*

133

2

1

2

2 buget cu
bursă +
2 buget
fară bursă

ID
IF

50

–

50

-

-

-

-

-

31*

28

-

-

1

-

-

IF

150

77*

69

-

-

2

1 buget cu
bursă

2

IF

60

*Admiterea pe locurile pentru olimpici este valabilă pentru elevii care au obținut locurile I, II, III și mențiune la olimpiadele naționale și internaționale, indiferent
de domeniu (pentru olimpici la nivel național, locurile alocate sunt: Istorie - 3 locuri, Istoria Artei - 1 loc, RISE - 1 loc).
**Locuri speciale pentru românii de pretutindeni (admiterea se face prin Biroul Relații Internaționale, pentru mai multe informații contact@externe.unibuc.ro
https://unibuc.ro/international/admitere-etnici-romani/).
*** Locuri speciale pentru cetățenii non-UE (admiterea se face prin Biroul Relații Internaționale, pentru mai multe informații contact@externe.unibuc.ro
https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/).

Condiţii de admitere:
Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program de studiu se depune un dosar.

Criterii de admitere:
1. Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor: <admis>, <respins>;
2. Media obținută la bacalaureat.

Criterii de departajare:
În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica succesiv următoarele
criterii de departajare:
– nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;
– nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Calendarul admiterii:
IULIE – 2022
Înscrieri on-line: 04 – 20 iulie 2022 (până în ora 12.00);
Înscrieri la facultate: 11 – 20 iulie 2022 (sâmbătă și duminică până la ora 12.00);
Evaluarea dosarelor: 21 – 22 iulie 2022;
Afișarea rezultatelor provizorii: 22 iulie 2022;
Confirmarea locului obținut (fizic la facultate): 24 iulie (orele 9.00 – 12.00) – 29 iulie (orele 9.00 – 11.00) 2022;
Afișarea rezultatelor după confirmări: 29 iulie 2022.

Program înscrieri la sediul facultății:
LUNI - VINERI , orele 9.00 – 14.00
SÂMBĂTA - DUMINICA , orele 9.00 – 12.00

Taxa de admitere şi de studii:
Taxa de admitere online: 120 lei /dosar de admitere;
Taxa de admitere pentru candidații care depun dosarul la facultate :150 lei /dosar de admitere;
Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă: 3.650 lei/an
Taxa poate fi plătită prin intermediul platformei sau prin transfer bancar.
Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:
 certificatele de deces ale părinților/ copie xerox/scan (în cazul orfanilor de ambii părinți);
 adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a
susținătorilor legali;
 adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii
legali ai candidatului.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:
Cerere de înscriere tip (completată pe platforma de admitere);
Diploma de Bacalaureat sau adeverinţă provizorie;
Certificat de naştere;
Diploma/e de olimpic (xerox/scan);
Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;
Fotocopia cărţii de identitate;
Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se
obține de la medicul de familie);
8. 1 fotografie încărcată și 2 fotografii ¾ cm,care vor fi depuse în dosar la secretariat, în momentul depunerii dosarului
fizic;
9. Act care atestă plata taxei de admitere (ordin de plată, extras de cont, etc.);
10. Scrisoare de intenţie;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ATENȚIE!!!
 Admiterea se poate realiza prin două modalități:
1. Înscriere online (cu crearea unui cont pe platform de admitere, completarea fisei de
înscriere și încărcarea documentelor, inclusiv plata taxei de înscriere);
2. Înscriere la facultate, DAR cu obligativitatea completării de către candidați a fișei de
înscriere pe platforma de admitere; după completarea fișei de înscriere, candidatii pot
depune dosarul fizic la sediul facultății (taxa se achită online sau prin transfer bancar cu
introducerea în dosarul fizic a dovezii de plată);
ATENȚIE! Candidații pot complete fișa de înscriere online și în cadrul facultății, pe
computerele puse la dispoziție, în condiții de distanțare și siguranță;
 Candidații care se vor prezenta la sediul facultății vor primi asistența în procesul de înscriere.

